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Dona Formiga, que 
bom te encontrar 
na hora do lanche! 
É verdade que você 
faz bem pra mim?

Seu olho, não há evidência cientí -
fi ca disso. Mas vale a curiosi-
dade. Vamos investi gar sobre os 
cuidados com a visão?
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Falar de saúde é algo do interesse de todos, não é? Afi nal, quem 
não quer saúde e sorte? No entanto, falar de saúde de uma maneira              
interessante para as famílias e para as novas gerações não é tarefa 
pequena. Como  tornar esse assunto atraente? Mais ainda: como torná-
lo presente no nosso dia-a-dia,  para que ele não fi que apenas em um 
papel impresso guardado na estante? Essas duas questões   motivam 
a abordagem educativa de nossa cartilha.

Com o envolvimento de jovens estudantes de Itabuna – matricu-
lados no Ensino Médio e Técnico da rede estadual e no Pré-Afro                                
Pré-vestibular comunitário –  formou-se a turma que participou 
das atividades orientadas (palestras e ofi cinas de ilustração) e que              
produziu todas as ilustrações dessa cartilha, qualifi cando, dessa ma-
neira,  sua aprendizagem. 

Essas imagens contribuem de maneira ampla com a mensagem      
transmitida. Tornam a cartilha mais viva e possibilitam a tradução de 
conhecimentos gerais, úteis e aplicáveis no ambiente familiar, escolar 
e de instituições parceiras da saúde ocular, para uma linguagem  de 
referências culturais locais.

Essa cartilha traz informações e – principalmente – enfatiza a atitude 
de atenção e zelo com a saúde dos nossos olhos, dos olhos de nossa 
família e comunidade escolar.  A informação é meramente a ferramen-
ta para praticarmos esse cuidado. Praticá-lo é a diferença.
Assim,  a partir da ação educativa para promoção e prevenção no    
campo da saúde ocular, buscamos contribuir com um ambiente fa-
vorável à saúde integral dos indivíduos.

APRESENTAÇÃO

Falar de saúde é algo do interesse de todos, não é? Afi nal, quem 

11



       1 - Como enxergamos?       

• A luz entra no olho (córnea, humor aquoso, 
pupila, cristalino e humor vítreo)   passa por 
várias camadas e atinge a retina, onde é 
transformada em estímulos elétricos, que o 
nervo ótico envia ao cérebro

• O cérebro interpreta as informações e as arma-
zena na memória.

2 - Quais os cuidados que posso tomar 
diariamente com meus olhos?
    

1. CUIDADOS DO DIA-A-DIA

• À noite, lavar o rosto e os olhos com 
sabonete neutro, retirando todos os 
resíduos dos cílios

• Usar  óculos com proteção UV 

• Atenção à data de validade e pro-
cedência da maquiagem,  para evitar 
alergia.
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3 - A boa alimentação infl uencia na visão?

A falta de vitamina A causa

• Problemas na  acomodação visual
• Distúrbios na percepção das cores
• Secura nos olhos
• Fotofobia
• Cegueira noturna (Xeroftalmia)

Sim, uma alimentação balanceada é importante. 
Os vegetais são importantes fontes  de nutrientes 
para a saúde do olho. 

Alimento Fontes de

Frutas cítricas: limão, 
acerola, laranja e 
morango

Vitamina C

Noz e azeite de oliva Vitamina E

Leite, ovos, carnes Vitamina A

Vegetais verde-escuros 
e   frutas amarelo-
alaranjadas

Caroteno
(vira vitamina A, 
após digerido)

Sim, uma alimentação balanceada é importante. 

(vira vitamina A, 
após digerido)
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• Produtos de limpeza em es-
tantes altas, fora do alcance 
das crianças,

• Cabos das panelas voltados 
para dentro, quando estive 
rem quentes no fogão

• Manter as unhas de  bebês e 
crianças cortadas e bem la-
vadas

• Ao usar lentes de contato, 
não compartilhá-las.

Cuidado ao manipular produtos de limpeza, objetos pontiagudos 
e  cortantes para evitar acidentes que provocam queimaduras,                             
arranhões e até perfurações do globo ocular.

Dicas:

5 - Como prevenir acidentes domésticos?

4 - A ingestão de álcool pode afetar a visão?

arranhões e até perfurações do globo ocular.

Sim. Após a ingestão de bebida alcoólica, há um prejuízo na binocu-
laridade e na capacidade de avaliação da distância. Por isso ocorrem 
tantos acidentes. Se beber não dirija!
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• Caso ocorra um acidente, lave os olhos com água corrente imedi-
atamente. E procure o oftalmologista, para avaliação detalhada.



MITO OU VERDADE 

VERDADE. Porém devem ter a proteção adequada 
contra raios UV (ultravioletas). Lentes que não fi l-

tram  e só escurecem são prejudiciais: as pupi-
las se dilatam e os raios que penetram são 
muito maiores.

MITO. Você cansará ou forçará os            
olhos se não piscar direito ou não usar ócu-
los prescritos pelo oftalmologista. Evite 
períodos longos e pisque os olhos sempre. 

6 - Leite materno pode curar conjuntivite? 

MITO.  Somente colírios de-
vem ser administrados nos 
olhos. Algumas conjuntivites 
são perigosas,  se não trata-
das adequadamente podem 
causar cegueira.

7 - Óculos escuros protegem os olhos?

8 - Televisão, videogame e computador prejudicam a visão?
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VERDADE. Coçar os olhos com frequência 
é muito prejudicial e pode       desencadear 
doenças oculares, levando à diminuição da 
visão. Nesse caso, procure um oftalmologis-
ta para avaliação.
 Se necessita levar a mão ao olho: 
lavar as mãos e não usar  dedos nem palma 
da mão, mas sim o dorso, levemente. Assim 
evita a pressão indevida e a sujeira. 
 

MITO. Nenhum esforço visual 
é prejudicial ao olho, qualquer 
que seja a idade da pessoa. 

9 - Estudar demais pode enfraquecer a visão? 

10 - Coçar os olhos faz mal?
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11 - Óculos vence de ano em ano?

MITO. Óculos não são como 
alimentos ou remédios que 
fazem mal depois de vencer 
prazo de validade. No entanto, 
as lentes sofrem desgastes. Os 
exames devem ser anuais para 
avaliação dos óculos e da visão.

17

MITO. Compressas quentes são 
mais efi cazes e higiênicas para       
aliviar a  infl amação provocada 
pelo tersol, e o acompanhamento 
do oftalmologista é recomenda-
do.

12 - É verdade que anel quente é bom para curar terçol?



2. A VISÃO NO RECÉM-NASCIDO 
E NA INFÂNCIA

A visão é o sentido que fornece  maior quantidade de informações     
sobre o meio que nos cerca. No bebê, permite a organização de outros 
dados sensoriais e fornece pistas simultâneas do ambiente. 
  

1 - Como o recém-nascido enxerga ao nascer?

  

• Nos primeiros dias, o bebê fi xa apenas estímulos grandes como a 
face dos pais 

• Segue estímulos movidos vagarosamente, observa contornos e 
alto contraste (claro e escuro)

• Prefere padrões de alto contraste pois a sensibilidade ainda é 
pequena.
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3 - Qual a importância do acompanhamento oftalmológico 
na infância? 

2 - O que é o Teste do Olhinho?

 Quanto mais cedo detectados os proble-
mas oculares, menor será o prejuízo na 
função visual.

•    A integridade visual é determinante 
para o bem-estar e a evolução global 
da criança. 

• A visão está relacionada à for-
mação de conceitos, a partir da 
observação de pessoas e situações 
do dia-a-dia, como o conceito de 
permanência dos objetos e de 
causa e efeito.

É um teste que deve ser 
realizado, se possível, 
ainda na Maternidade, 
para avaliar a transparên-
cia dos meios oculares,      
para prevenir e detectar

mas oculares, menor será o prejuízo na 
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doenças oculares na primeira
infância. É um teste rápido, simples e indolor.



4 - Quais os sinais de problemas oculares no recém nascido?

• Lavar o rosto da criança com água e sabão neutro.

• Para a limpeza do olho, quando necessária, utilizar gaze ou pano 
limpo, umedecidos em água fi ltrada ou fervida

• Pode-se usar soro fi siológico

5 - Como fazer a higiene dos olhos na infância?

• Fotofobia  (foge da luz)

• Grande atração pela luz  (quer fi car perto demais)

• Olhos tortos (estrabismo)

• Olhos muito grandes e azulados (risco de Glaucoma Congênito)

• Pupila branca (risco de doenças que afetem a transparência ocular 
como a catarata)

• Lacrimejamento excessivo (risco de obstrução lacrimal, glaucoma)
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 6 - Dá para testar a visão da criança em casa ?

Mães ou pais podem fazer testes simples, em casa, com seus fi lhos a 
partir dos 7 meses de idade: 

1) Coloque objetos que a criança mais gosta no chão. Feche um olho 
dela com um tampão (comprado em farmácia ou feito de gase, algo-
dão e esparadrapo micropore para fi xação no rosto).

2) Observe a criança: se pega os objetos, se os analisa, se os põe na 
boca  etc.

3) A reação em ambos os olhos deverá ser a mesma, ao tampar um 
olho e, depois de 5 minutos, o outro.

• Se a criança souber andar, peça-lhe para pegar algum objeto e 
trazê-lo para você com um olho tapado. 

• Já a criança mais velha pode informar o que vê através da janela 
do ônibus ou do carro, sempre fechando um olho de cada vez. 

• Após os 3-4 anos de idade, a visão pode ser medida com a Tabela 
de Snellen, em Postos de Saúde, escolas ou consultórios médicos.

 21



• Observar, em seus alunos, sinais que indiquem  difi culdades visuais 
e, aplicar testes de avaliação da visão (quando  previamente capaci-
tados)

• Orientar os pais a encaminhar a criança ao oftalmologista

• Disseminar informações sobre o cuidado com a visão.

3. A VISÃO NA ESCOLA 
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1. Problemas visuais são comuns na escola?

2. Qual o papel da escola e dos professores ?

Cerca de 20% das crianças em idade escolar apresentam algum tipo de 
problema visual. Para o bom cuidado com a  saúde ocular do aluno, 
recomenda-se observar alterações que interfi ram no aprendizado e na 
interação com os colegas em sala de aula.



3- Quais sinais de alerta que devem ser observados?

• Aparência dos olhos (olhos ou pálpebras avermelhadas, terçol ou 
lacrimejamento freqüente etc.)

• Queixas associadas ao uso dos olhos (dor de cabeça, náusea ou 
vertigem, ardor ou coceira nos olhos, dor ocular, confusão de pala-
vras ou linhas, visão turva)

• Sinais de comportamento ( franzir os olhos ao ler ou escrever, pis-
car em excesso, tendência a fechar os olhos, esbarrar em objetos, 
omissão de tarefas de perto, cabeça muito próxima ao livro ou à 
carteira, difi culdade de perceber objetos à distância, mexer a ca-
beça ao invés dos olhos, etc.)

• Evitar leitura ou evitar prática de esportes.

 23
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Sim. O cego ou portador de baixa visão deve frequentar escola  regular. 
A Constituição brasileira garante a todos o direito à educação (art. 205) 
e o acesso à escola (art.206, inc.I).  A convivência com as diferenças, 
sem discriminações indevidas, benefi cia a todos com o crescimento na 
pluralidade.
A Política Nacional de Educação Especial tem o papel de promover e as-
segurar esse direito, oferecendo ao aluno o Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) no contraturno escolar, caso necessário.

2 - Criança que enxerga de um só olho pode fazer esforço 
visual ?

Sim.  Nenhum esforço visual é prejudicial para os olhos, quer a criança 
enxergue com um ou com os dois olhos. Muitas pessoas enxergam   
apenas com um olho, e só perceberão quando, por algum motivo, fe-
charem o olho bom.

3 - A pessoa cega ou com baixa visão pode freqüentar a 
escola regular?



7. Qual a validade desse teste na escola?

O Teste de AV sozinho não traz um                   
diagnóstico. É útil na pré-triagem,                        
otimizando o encaminhamento para um 
serviço oftalmológico.

6. Como fazer o teste de visão na escola?

É recomendável que cada escola possua uma tabela para medir a    
Acuidade Visual (AV) de seus alunos, para então orientar os pais e                   
responsáveis quanto à necessidade do exame oftalmológico.
Essa tabela  se chama Tabela de Snellen e poderia  fi car disponível  para 
ser fi xada em sala ou em outro espaço adequado (não precisa ter uma 
sala específi ca para os testes).
Criada pelo alemão Herman Snellen, a tabela é o método mais usado 
e aceito para medir a Acuidade Visual (AV), por sua praticidade. Nessa 
tabela se convenciona a medida para a “visão padrão”, pela habilidade 
de reconhecer cada um de seus optotipos.  

Leitura simplifi cada da Tabela de Snellen

 Visão abaixo  do normal
  (miopia e/ou astigmatismo)

20/25  a 20/400

Visão normal 20/20  ou 1

Visão além do normal (hipermetropia) 20/15 ou 20/10 
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7. Qual a validade desse teste na escola?



8. Como aplicar o teste?

1 ) Fixar Tabela de Snellen à 
altura de  1,5m do chão e uma 
cadeira a 6,6m da tabela.

2) Tapar primeiro o olho        
esquerdo  (OE), com oclu-
sor, para medir a visão do 
direito (OD)

3) Orientar: Comece a leitura 
a partir da última linha que 
você enxerga.

4) Identifi car se a pessoa          
examinada lê completa-
mente até a linha 20/20.

4.1. Se o examinado ler a 
partir de uma linha acima 
ou abaixo da linha 20/20,           
encaminhar para    avaliação 
oftalmológica.

5) Realizar o mesmo teste 
com o olho esquerdo (OE), 
tapando o olho direito (OD).
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Alusão à Tabela de Snellen, sem validade técnica

É necessário treinamento. Sua aplicação consiste em: 



4. O EXAME OFTALMOLÓGICO  

1.  Qual a importância do exame oftalmológico?

• O exame oftalmológico, é importante para o diagnóstico e acom-
panhamento de diversas doenças.

• Na criança, a visão está em desenvolvimento, e isso torna a ação 
preventiva ou corretiva mais efi caz, quando se fi zer necessária.
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2.  O que é o exame oftalmológico?

O exame oftalmológico é uma avaliação dos olhos, pálpebras e vias 
lacrimais. É dividido em diversas etapas.

Etapas do exame oftalmológico

ENTREVISTA
O médico conversa com seu paciente com a fi nalidade 
de colher informações que podem ser importantes 
para diagnosticar doenças.

TESTE DA VISÃO
Através de tabelas, o médico percebe qual a visão do 
seu paciente. Em geral é realizada com letras, sinais 
ou desenhos.

EXAME EXTERNO Inspeção clínica realizada nos olhos, sem o auxílio de 
equipamentos.

REFRAÇÃO
Momento do exame em que é feito um teste para 
saber se existe e qual é o grau ocular.

TONOMETRIA Medida da pressão intra-ocular

BIOMICROSCOPIA Exame da parte anterior do olho, no microscópio.

FUNDOSCOPIA Exame da parte posterior do olho, 
com o auxílio de lentes
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Exame da parte anterior do olho, no microscópio.

Exame da parte posterior do olho, 

                   PUPILA DILATADA

         Toda criança tem uma capaci-
dade chamada acomodação visual. 
Para medir o grau, a criança tem que 
usar um colírio com o objetivo de re-
laxar os músculos responsáveis pela 
acomodação visual.

                   PUPILA DILATADA

         Toda criança tem uma capaci-

                   PUPILA DILATADA

COLÍR
IO

         Toda criança tem uma capaci-

COLÍR
IO



• Ao nascimento para o Teste do Olhinho ( 1º semestre de vida)

• Anualmente para prevenção, a partir de  2 ou 3 anos de idade 

• Na ocorrênciade alguns dos sinais de alerta ( ver p.20 e p. 23 )

• Varia de acordo com o caso de cada criança. O ideal é que o tempo 
seja estabelecido entre os pais e o médico. 

3.  Com qual freqüência a criança deve ir ao oftalmologista?

 29



5. Prevenção da cegueira na infância

  1. É possível evitar a cegueira na infância? 

Mais da metade das crianças que estão cegas no mundo estão assim 
por causas evitáveis. Por isso a importância de medidas preventivas. 
Inclui-se aí  diagnóstico precoce e tratamento naqueles casos em que 
a doença já está instalada. 
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Quanto maior a pobreza e menor a escolaridade, piores 
os índices de cegueiras evitáveis. Portanto a primeira e 
maior medida preventiva  envolve o desenvolvimento 
social e a educação.



2. Quais são as principais causas de cegueira na infância?

• Glaucoma 

• Retinopatia da prematuridade

• Catarata 

• Infecções intrauterinas (ex.: rubéola e toxoplasmose). 

3. Como agir nas mais diversas causas de cegueira infantil?

Prevenindo a toxoplasmose

• Controle da qualidade da água 

• Orientação acerca do preparo, cozimento e armazenamento de ali-
mentos (carne)

• Diagnóstico mais precoce e referência para centro especializado 

• Cuidados em baixa visão 

• Educação especial 

• Retinopatia da prematuridade

• Catarata 

• Infecções intrauterinas (ex.: rubéola e toxoplasmose). 

3. Como agir nas mais diversas causas de cegueira infantil?

 31

A cegueira na infância pode ser evitada de diversas formas, de acordo 
com cada causa.
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Prevenindo a catarata

       Cerca de 40% das cataratas congênitas no país são por rubéola 

• Imunização de rubéola de todas as mulheres em idade fértil

        (já implementado no Brasil)

• Treinamento de profi ssionais de saúde para diagnóstico precoce 
(Teste do Olhinho) .

• Referência efi ciente para centro especializado.

• Treinamento de oftalmologistas especializados em cirurgia e acom-
panhamento a longo prazo desses pacientes.

• Cuidados em baixa visão.

• Educação especial.

Prevenindo a retinopatia da prematuridade

• Educação acerca dos riscos de um parto prematuro.

• Prevenção do parto prematuro

• Evitar gravidez na adolescência

• Redução do índice de cesariana

• Pré-natal regular

• Cuidados em baixa visão

• Educação especial

Evitar gravidez na adolescência

Redução do índice de cesariana



6. Números da saúde ocular

   
• 80% dos casos de cegueira são evitáveis
• 90% ocorrem nas áreas pobres do mundo 
• 39 milhões de pessoas cegas
• 246 milhões com defi ciência visual 

• Atinge 0,3% a 1,2% da população 
• Até 4 vezes mais em regiões pobres
• 1,2 milhões de pessoas cegas (2004)
• 4 milhões com defi ciência visual  

(2004) 
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4 maiores causas  
Catarata 
Glaucoma
Diabetes * 
DMRI ** 

 Fonte: OMS, 2011.

 

1. No mundo

4 maiores causas 
47,8%  Catarata 
12,3%  Glaucoma
8,7%  DMRI** 
4,8% Diabetes*  

 Fonte: CBO, 2009. 

2. No Brasil

LEGENDA
*Via retinopatia  diabética

**Degeneração Macular Relacionada à Idade 
 



3. Problema desnecessário, diz OMS

O “Visão 2020: o direito à visão”, é um programa lançado pela Organi-
zação Mundial de Saúde – OMS. Divulga números sobre a cegueira, 
chamando atenção para o fato de que 4 em cada 5 casos de problema 
visual grave podem ser evitados, pela tecnologia e os recursos dis-
poníveis atualmente. 

zação Mundial de Saúde – OMS. Divulga números sobre a cegueira, 
chamando atenção para o fato de que 4 em cada 5 casos de problema 
visual grave podem ser evitados, pela tecnologia e os recursos dis-
poníveis atualmente. 
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É um marco para as políticas 
e investimentos da saúde 
ocular  no mundo, associado 
às “8 Metas do Milênio” da            
Organização das Nações 
Unidas - ONU. Propõe inicia-
tivas globais e locais para o 
cumprimento de metas de 
redução drástica da cegueira 
evitável no mundo, até o ano 
de 2020.
Mais informações em:
<<www.vision2020.org>>.



 E melhor ainda é 
ver o conhecimento 

comparti lhado.comparti lhado.
Dona Formiga, 
como é bom 

aprender!
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GLOSSÁRIO

Cegueira: acuidade visual menor de 3/60 com a melhor correção        
possível, ou um campo visual correspondente não maior de 10 graus 
no olho melhor.

Baixa visão: acuidade visual menor de 6/18, porém igual a ou melhor 
de 3/ 60, com a melhor correção possível no melhor olho. Alguém que, 
após tratamento (ou correção refrativa), tem diminuição da função 
visual mas é potencialmente capaz de usar a visão para planejar e/ou 
executar tarefas.

Defeito Visual: inclui baixa visão e cegueira. 

Erro Refrativo: defeito óptico do olho que impede o enfoque efetivo 
das imagens. Na maioria dos casos, pode-se corrigir com óculos. 

Retinopatia da prematuridade: acontece em bebês prematuros com 
vasos sangüíneos da retina imaturos. 

Catarata: opacidade das lentes dos olhos. Ela é mais comum com o 
aumento da idade.

Filtro UV: proteção química aplicada à superfície da lente, não é direta-
mente ligada à cor para barrar os raios ultravioleta (UV).
 
Binocularidade: A visão binocular (bi = dois, oculus = olho, no latim) 
é resultado do bom funcionamento dos dois olhos juntos, captando 
informação, que é reunida no cérebro.
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